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Locatieplan Veiligheid & Gezondheid 
Aanvullend op Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid 

PG Peutercentrum Parkwijck 
Datum 15-03-2021 
Functie, naam  Pm-er, Fatima Aouad 

 

Wat willen we bereiken? 

In het beleidsplan V&G van Kind & Co Ludens zijn de grootste en voornaamste risico’s opgenomen. In 
het locatieplan Veiligheid & Gezondheid beschrijven we locatie specifieke risico’s, de bijbehorende 
afspraken en maatregelen én onze huisregels. Deze zijn aanvullend op ons gezamenlijke algemeen 
beleid. Daarnaast wordt dit deel bijgesteld bij veranderingen op de locatie zoals een interne 
verhuizing, verbouwing wijzigingen in de leeftijdsopbouw van de doelgroep of in geval van aanschaf 
nieuwe speeltoestellen.  
 

Hoe doen we dit? 

• We bespreken en evalueren jaarlijks risico's, afspraken en huisregels met het team.  
• Na evaluatie worden afspraken in dit plan aangevuld/gewijzigd; ook de datum. 
• We informeren invalkrachten over de (gewijzigde) afspraken en huisregels van de locatie. 
• We melden gebreken, mankementen, oneffenheden m.b.t. 

gebouw/buitenruimte/meubilair/elektrische apparatuur/verlichting/verwarming/speeltoestellen zo 
snel mogelijk in Axxerion/Faccilitor. 

 

PG = Peutergroep, Peutercentrum of Peuterspeelgroep. 

  

A. Fysieke veiligheid 
 
Verbranding, elektrocutie en brand 
Genomen maatregelen en of afspraken zijn: 

Opvangsoort Maatregel: 
 Verbranding 
PG Zet hete voedingsmiddelen, (keuken)apparatuur e.d. buiten bereik van kinderen 

hoog weg. 
PG Niet rondlopen met hete koffie/thee.  
PG Warme maaltijden worden bij binnenkomst gecontroleerd op temperatuur. 
PG Bij uitserveren van warme maaltijden kinderen erop wijzen dat dit warm/heet kan 

zijn; voorzichtig eten!   
 Elektrocutie 
PG Houd toezicht als kinderen elektrische apparatuur gebruiken/ermee spelen (bv. 

kookplaatje, keukenapparatuur, PC, laptop, radio). 
PG Snoeren bij voorkeur in kabelgoot; geen loshangende snoeren 
PG Verlengsnoeren worden niet structureel gebruikt. 
 Brand, vluchtroutes en ontruiming 
PG Tekeningen en knutselwerkjes worden langs wand/in kast opgehangen. 
PG In-, door-, (nood)uitgangen, gangpaden, galerijen, trappen, hellingbanen en 

vluchtroutes zijn vrij van opslag en obstakels (over de minimale vereiste breedte 
van 80 cm). 
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Opvangsoort Maatregel: 
PG Houd de stookruimte vrij van opslag. 
PG Buggy’s worden gestald in de grote hal maar bij voorkeur weer mee 

teruggenomen naar huis.  
PG Inbraak-en/of uitbraak werende middelen op nooduitgangsdeuren zijn zo 

afgesteld dat tijdens de opvang de nooduitgang/-deur direct (onbelemmerd) 
geopend kan worden. 

PG Zonwering (gordijnen) in of voor een in-, door-, uit- en nooduitgang is zodanig 
aangebracht dat deze altijd met de deuren meedraaien en het openen van de niet 
belemmeren of verhinderen. 

PG Deuren van de nooduitgangen zijn van binnenuit direct te openen (zonder gebruik 
te maken van sleutels of andere losse voorwerpen). 

PG Brand- en/of brandvertragende deuren/luiken die voorzien zijn van drangers zijn 
gesloten.   

PG Brand- en/of brandvertragende deuren die voorzien zijn kleefmagneten mogen 
open staan met de kleefmagneet.   

PG Sloten van hekken van de buitenruimte zijn tijdens opening van het slot, zodat ze 
direct en onbelemmerd kunnen worden geopend.  

PG De basisschool gaat de deur naar het peuterplein voorzien van een klink, zodat de 
deur bij het buitenspelen makkelijk en snel geopend kan worden (van buiten naar 
binnen). 

 

Vallen van hoogte, ongevallen, beknelling verstikking 
Genomen maatregelen en of afspraken zijn: 

Opvangsoort Maatregel: 
PG De EHBO-doos wordt minimaal 1X per jaar gecheckt /na gebruik aangevuld.  

 
PG Kinderen worden niet aan armen opgetild. 
PG Scherpe messen, gevaarlijke materialen buiten bereik van kinderen opbergen: 

hoog wegzetten 
PG Zorg voor voldoende speelruimte en opruimmomenten 
 Binnen: 
PG Kinderen mogen alleen onder begeleiding op aankleedmeubel en trapjes. 
PG Kinderen mogen alleen met begeleiding in de keuken t.b.v. een activiteit. 
PG Speelgoed regelmatig controleren op oneffenheden, mankementen: kapot 

speelgoed wegleggen/weggooien. 
PG Als kinderen eraan toe zijn, gaan zij (onder toezicht) zelf op de stoelen en banken 

zitten. 
PG Kinderen in een (kinder)stoel of bank schuif je van tafel weg als je van tafel gaat. 
PG Gebruik van stopper of ander voorwerp bij een groepsdeur zonder dranger is 

alleen toegestaan als er toezicht op weglopen kind is geborgd. 
PG Trap lopen: rustig achter elkaar en de trapleuning goed vast houden. 
PG Speelzaal: Er hangt een rooster voor de gymzaal. 
PG Buiten: 
PG Speelpleinen voor het naar buiten gaan controleren op afval, oneffenheden en 

mankementen.  
PG Speeltoestellen voor het naar buiten gaan controleren op oneffenheden en 

mankementen (kapotte speeltoestellen afzetten). 
PG Kinderen gaan alleen onder begeleiding naar buiten. 

 
PG Let op fietsende kinderen, leer ze om te gaan met opletten op andere kinderen.  
 Verstikking 
PG Kinderen eten altijd in bijzijn van PMer. 
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Opvangsoort Maatregel: 
PG Kinderen spelen met klein speelgoed/-materiaal alleen onder toezicht. 
PG Plastic/vuilniszakken achter slot of hoog opbergen.  
PG Koordjes/kettingen van raamdecoratie/zonwering op 1.20m hangen m.b.v. 

koordkikker. 
 

Vergiftiging 
Genomen maatregelen en of afspraken zijn: 

Opvangsoort Maatregel: 
PG Schoonmaakmiddelen en plastic/vuilniszakken achter slot of hoog opbergen.  

PG Tassen medewerkers opbergen in daarvoor bestemde kast; ouders moeten tassen 
bij zich te houden of hoog weg zetten zodat kinderen er niet bij kunnen.  

PG Check dagelijks buitenruimte/tuin op giftige planten/paddenstoelen onkruid.  
 Giftige stoffen (medicijnen van kinderen en pm's, sigaretten, schoonmaak- en 

desinfectiemiddelen, ongediertebestrijdingsmiddelen, lijm, terpentine etc.) buiten 
bereik van kinderen, in afgesloten kast, opbergen.   

PG Warme maaltijden worden bij binnenkomst gecontroleerd op temperatuur. 
 

Verdrinking en vermissing 
Genomen maatregelen en of afspraken zijn: 

Opvangsoort Maatregel: 
 Verdrinking 

De buitendeur is op slot; hekken van de buitenruimte zijn tijdens opening dicht en 
op slot. 

 Vermissing 
PG De buitendeur is op slot; hekken van de buitenruimte zijn tijdens opening dicht en 

op slot. Het hek in de gang, naar school toe, moet steeds dicht gedaan worden.  
 

 

 

Verkeer en omgeving 
Genomen maatregelen en of afspraken zijn: 

Opvangsoort Maatregel: 
PG Kinderen kunnen tijdens opening, niet bij de drukke wegen komen. Tijdens buiten 

spelen is het hek op het grote plein ook dicht. Tijdens binnen spelen is het hek 
van het kleine pleintje op slot en de buitendeur is dicht.  

PG 
 

Alleen met een klein groepje kinderen gaan we wel eens naar de speeltuin aan 
de overkant. Kinderen houden het touw vast of houden de hand vast van een 
pm’er. Kinderen mogen niet verder dan de stoep.  

 Vervoer 
PG Bij het peutercentrum hoeven we geen kinderen te vervoeren.  

 

De achterwachtregeling 
Genomen maatregelen en of afspraken zijn: 
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Opvangsoort Maatregel: 
PG Als een medewerker alleen op een groep staat/kan staan, mag de achterwacht op 

afstand worden geregeld, Deze moet binnen 15 minuten aanwezig kunnen zijn.  
De medewerkers van de basisschool zijn achterwacht.  

 

 

B. Sociale veiligheid 
 

Grensoverschrijdend gedrag en kindermishandeling 
Genomen maatregelen en of afspraken zijn: 

Opvangsoort Maatregel: 
PG 
 

Indien het gebouw van een opvanglocatie gedeeld wordt met anderen, nemen wij 
maatregelen om het risico op kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag 
door andere volwassenen/kinderen te beperken. (Denk bijvoorbeeld aan een 
opvanglocatie in een school of in een sportaccommodatie.) 
Ons peutercentrum zit in een basisschool. Op de gang kunnen ze 
leraren/leraressen tegen komen en kinderen van de school.  
De kinderen zijn niet alleen op de gang tijdens het spelen.  
Ze mogen wel zelf naar de wc lopen. Dan staat de deur van het lokaal open en 
houden de PM-ers toezicht.  
 

 

Vierogenprincipe in de praktijk (0-4jaar) 
Genomen maatregelen of afspraken zijn: 

Opvangsoort Maatregel: 
PG Kind & Co Ludens geeft vorm aan het vierogenprincipe door te werken aan: 

• Een open en professioneel werkklimaat 
• Het samenvoegen van stamgroepen aan de randen van de dag 
• De inrichting van de ruimten en bouwkundige voorzieningen ter 

bevordering van transparantie. 
 
Naast deze organisatie brede maatregelen worden er ook locatie specifieke 
maatregelen genomen:  
Tijdens het wc moment, staat een pm’er op de groep en een pm’er gaat mee naar 
de wc. De deuren van de wc en van het lokaal staan open, zodat we elkaar kunnen 
horen. Ook de deuren van de klaslokalen staan open.  
 
Deze maatregelen en afspraken worden jaarlijks met de oudercommissie 
geëvalueerd (indien aanwezig) en zo nodig bijgesteld. 

 

 

 

C. Gezondheid 
 

Overdracht van ziektekiemen en bacteriën:  
Genomen maatregelen en of afspraken zijn: 
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Opvangsoort Maatregel: 
PG Kinderen wassen hun handen bij binnenkomst, na toilet bezoek, na het buiten 

spelen en voor het eten. Ze drogen hun handen af met papieren doekjes.  
Theedoeken/ handdoeken/ vaatdoeken, worden elke dag verschoond.  

 Voedselhygiëne 
PG In de kast hangt een lijst met alle kinderen van de locatie. Daarin staat of ze een 

allergie hebben en of er dingen zijn die ze niet mogen eten.  
Als ouders bepaalde wensen hebben bij traktaties, leggen ouders eten van thuis, bij 
ons in de kast.  

 

 

Binnenmilieu, buitenmilieu en zonverbranding 
Genomen maatregelen en of afspraken zijn: 

Opvangsoort Maatregel: 
PG Geen speelgoed mee naar toilet, gebeurt dit toch dan wordt dit schoongemaakt. 
PG Houdt dieren weg van binnen- en buitenruimtes. 
PG Niet roken in zicht van de kinderen. Bij het hek en omgeving van de school mag er 

ook niet gerookt worden. 
PG Giftige stoffen (medicijnen van kinderen en pm's, sigaretten, schoonmaak- en 

desinfectiemiddelen, ongediertebestrijdingsmiddelen, lijm, terpentine etc.) buiten 
bereik van kinderen,  opbergen. Het kantoor waar alles staat , is afgesloten.  

PG Kinderen worden op een warme, zonnige dag ingesmeerd met zonnebrandcrème 
om zonverbranding te voorkomen. 

 

Huisregels 
 

Opvangsoort Maatregel: 
PG Binnen lopen we, buiten kunnen we rennen. 
PG We gebruiken materiaal zoals het bedoeld is.   
PG We bieden kinderen de ruimte om hun eigen ontdekkingen te doen (bij ons mag je 

vies worden). 
PG Klimmen mag op het klimrek, niet in kasten. 
PG Gemorst op de vloer? Even opruimen! 
PG We zitten aan tafel en op de banken. 
PG Het hek is geen klimtoestel. 
PG Als we klaar zijn met spelen ruimen we op, ook buiten. 
PG Ga om met anderen zoals je dat zelf ook prettig zou vinden. 
PG We hebben respect voor elkaar. 
PG We gaan samen met een PM naar de gang/gymzaal. 
PG Als er kinderen buiten/in de gymzaal/op de gang zijn, is er altijd een PM in de 

buurt. PM’ers verdelen zich over de ruimtes waar de kinderen zijn. 
PG We hebben vertrouwen in de competenties van kinderen en laten hen zo veel 

mogelijk zélf doen.  
PG We maken gebruik van vaste rituelen (opruimliedje, voetenstampliedje,….Houvast 

en duidelijkheid). 
PG Op de groep wordt Nederlands gesproken. 
PG Indien uw kind ziek is, geven ouders dit telefonisch of via de app door. 
PG Bij de haal- en brengmomenten, zijn ouders zelf verantwoordelijk voor hun kind. 
PG Kinderen worden alleen meegegeven aan anderen indien ouders dit vooraf melden. 
PG Kinderen mogen niet opgehaald worden door kinderen jonger dan 12 jaar. 



 
 

8 
Kind & Co Ludens / Pedagogiek & Kwaliteit / Locatieplan Veiligheid en Gezondheid / 13-01-2022 
 

Opvangsoort Maatregel: 
PG Bij binnenkomen en verlaten van het lokaal, sluit u het groene hekje. 
PG Zorg er ook voor dat er geen kinderen met u mee naar buiten lopen zonder 

ouder/verzorger. 
PG Kinderwagens mogen niet geparkeerd worden in de groep en gang. Zij moeten mee 

terug naar huis. Dit i.v.m. de brandveiligheid. 
PG Roken is verboden in het gebouw. 
PG Er wordt op de groep ’s ochtends en ’s middags fruit en brood(crackers, ontbijtkoek 

of rijstwafel) gegeten en water, lichte aanmaaklimonade of melk gedronken. 
PG Druiven, tomaatjes etc., moeten in de lengte doormidden gesneden worden. 
PG Als uw kind jarig is, mag het trakteren. Er mag 1 ding getrakteerd worden (geen 

lollies of harde zuurtjes).  
 


